
Nr zamowienia: 17/pn/2017

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz.U. 2015.2164

ze zm.), informuj^, iz Zamawiajqcy:

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki

ul. Kossutha 13,40-844 Katowice

dokonal wyboru oferty najkorzystniejszej w post^powaniu prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego w przedmiocie: rozbudowa posiadanego przez Slqski OW NFZ systemu HPE Data

Protector.

Jako najkorzystniejsz^ dla realizacji zamowienia wybrano ofert? nr 3 ztozon^ przez Wykonawc?: Wasko

S.A. ul. Berbeckiego 6,44-100 Gliwice, za een? oferty (zamowienie gwarantowane) 107.005,08 zl brutto.

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru naikorzvstnieiszei oferty. Punktaeia przvznana ofertom.

Zgodnie z art. 91 ust.l ustawy Prawo zamowien publieznych oraz zgodnie z pkt XIII SIWZ oferta nr 3

zostala uznana za najkorzystniejsz^ dla realizacji zamowienia w swietle kryterium oceny ofert okreslonego

w SIWZ. Oferta nr 3 w kryterium oceny ofert (cena - waga 100%) otrzymala najwyzsz^ ilosc punktow,

tj. 100,00 pkt.

Oferta nie podlega odrzuceniu, zas w stosunku do Wykonawcy nie zachodz^ powody wykluczenia.

W niniejszym post^powaniu zlozono trzy (3) oferty:

Oferta nr 1 - Sansec Poland S.A. ul. Prusa 2, 00-493 Warszawa, cena oferty (zamowienie gwarantowane):

108.3 01,50 zl brutto,

Oferta nr 2 - Kaihsoft S.A. ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice, cena oferty (zamowienie gwarantowane):

107.932,50 zl brutto,

Oferta nr 3 - Wasko S.A. ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, cena oferty (zamowienie gwarantowane):

107.005,08 zl brutto.

Dodatkowo podaje si? ceny zaoferowane za zamowienie obj?te prawem opcji:

Oferta nr 1: 76.137,00 zl brutto,

Oferta nr 2: 82.053,30 zl brutto,

Oferta nr 3: 70.112,46 zl brutto.

Zgodnie z pkt XII pkt 5 SIWZ, cena za zamowienie gwarantowane stanowi cen? oferty podlegaj^c^

nast?pnie ocenie w kryterium oceny ofert.

W kryterium oceny ofert oferty otrzymaly nast^puj^c^ punktacj? zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt

XIII SIWZ:

Kryterium

oceny ofert

Oferta nr I - Sansec Poland S.A. Oferta nr 2 - Kamsoft S.A. Oferta nr 3 - Wasko S.A.

Cena - waga

100%

(cena oferty: 108.301,50 zl brutto)

Ilosc punktbw: 98,80 pkt*

(cena oferty; 107.932,50 zl brutto)

Ilosd punktow: 99,14 pkt*

(cena oferty: 107.005,08 zl brutto)

iMSfiWete lOO'OOpkt*
Sl^skiego Oddziahi WojewddzkiegoIlosc punktow obliczona wedlug wzom z pkt XIII SIWZ.
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